
Alışveriş
Satış Makineleri
Japonlar, günün her saati koşuşturma içerisinde olduğundan, satış ma-
kinelerine her köşe başında rastlamak mümkündür. Bu makinelerden 
meşrubat, kahve, çay, vitaminli içecekler ve abur cubur gibi standart 
ürünlerin yanı sıra bira, pil, hazır erişte, tek kullanımlık fotoğraf 
makinesi, dondurma ve hatta paket pirinç gibi farklı ürünleri de temin 
etmek mümkündür.  

İndirimli İlaç ve Kozmetik Mağazaları
Japonya’da yeni bir trend olan ilaç ve kozmetik mağazaları, genel-
likle büyük istasyonların hemen yanında bulunur. Geleneksel ilaç ve 
kozmetik mağazalarından çok daha uygun fiyatlar karşılığında geniş bir 
yelpazede ürün seçeneği bulunan bu mağazalardaki kozmetik reyonu 
özellikle bayanların yakından ilgisini çeker.

Küçük marketler
Temiz, hızlı, her yerde bulunabilen ve 24 saat açık olan küçük market-
ler, Japon ve batı tarzı gıda ürünlerinden günlük eşyalara kadar çok çe-
şitli ürünü hizmetinize sunar. Buralarda aynı zamanda kumanya kutusu, 
sandviçler ve hatta markette ısıtılabilen hazır yiyecekler de satılır.

Günlük giyim mağazaları
Dünyadaki giyim trendlerini yakından takip eden Japonya’da da 
hesaplı ve aynı zamanda son moda kıyafetler satan mağazaların sayısı 
her geçen gün artmaktadır. Bu mağaza zincirlerinin en iyi bilinenleri 
UNIQLO ve MUJI’dir. 

İndirimli elektronik eşya mağazaları
Elektronik aletler açısından dünya çapında üne sahip, Tokyo’nun Aki-
habara semtinde son derece makul fiyatlarda elektronik ve elektrikli 
eşya satan birçok mağaza mevcuttur. Çoğunda gümrüksüz eşya reyon-
larının bulunduğu bu mağazalarda birden fazla dil bilen satış görevlileri 
yurt dışından gelen müşterilere yardımcı olur. Buralarda, aradığınız 
özel bir ürünü bulabilir ya da çok çeşitli ürünlere bakarak Japon tek-
nolojisinin geldiği son noktaya şahit olabilirsiniz. Ancak Akihabara’ya 
gidemeseniz de, elektronik eşya alışverişinin keyfini, büyük istasyonla-
rın hemen yanında yer alan büyük indirimli elektronik eşya mağazala-
rında ya da elektrikli ev aletleri satan mağazalarda çıkarabilirsiniz.

Yiyecek
Kahve Evleri
Tüm ülkede büyük kahve evi zincirleri mevcuttur. Şehri keşfetmeye 
devam etmeden önce, bunlardan birinde oturabilir ve bir fincan kahve 
içebilir ya da hafif bir şeyler atıştırabilirsiniz. 

Aile restoranları
Ailece tatil yapıyorsanız, ailenizin tüm üyelerini memnun etmek için 
bir “aile restoranına” gidebilirsiniz. Japoncada “famiresu” adı verilen 
bu restoranlar, içinde yemeklere ait resimlerin de bulunduğu kapsamlı 
mönüleri ile Japon tarzı yemeklerin yanı sıra Çin ve batı mutfağından 
lezzetler de sunar. 

Konaklama
İş Otelleri
Nispeten makul fiyatlar karşılığında batı tarzı odaları bulunan bu otel-
ler, özellikle tutumlu iş adamları arasında revaçta olup aynı zamanda 
turistler için de ekonomik ve makul bir alternatiftir. Biraz küçük olsa 
da odalarda temel hizmetler, özel bir banyo ve tuvalet mevcuttur.  

Gençlik Yurtları
http://www.jyh.or.jp 

Japonya’da konaklama hizmetleri
http://www.e-stay.jp/

Ücretsiz Aktiviteler
Galeriler
Aralarında Panasonic ve Toyota’nın da bulunduğu dev dünya şirketle-
rinden birçoğunun merkezi Japonya’da olup bu şirketler, son teknoloji 
harikası ürünlerini Tokyo’da bulunan lüks galerilerinde sergiler. Bu 
galeriler halka açıktır ve yarının ürünlerini bugünden görme fırsatını 
ayağınıza getirir!

“Tocho” Gözlem Noktası
“Tocho” adındaki hayli yüksek Tokyo Belediye Binası’ndan şehrin 
manzarasını izlemek sadece muhteşem değil aynı zamanda ücretsizdir! 
Havanın açık olduğu bir günde Fuji Dağı’nı rahatlıkla görebilirsiniz. Bü-
yük Shinjuku istasyonundan yalnızca birkaç dakika uzaklıktaki belediye 
kulelerinin her ikisinin de gözlem terası bulunmaktadır.
(Pazartesi günleri kapalıdır.)

Tokyo Parkları ve Bahçeleri
Tokyo’da, bahar aylarında çiçek açan kiraz ağaçları ile ünlü Chidori-
gafuchi Parkı’ndan birçok müzenin, hayvanat bahçesinin ve büyük bir 
mabedin bulunduğu Ueno Parkı’na kadar şehir merkezinde doğanın 
keyfini sürebileceğiniz birçok yer bulunur. Tarihin kokusunu içinize 
sindirmek isterseniz, Edo Kalesi ile İmparatorluk Sarayı’nın eski 
toprakları üzerinde yer alan İmparatorluk Sarayı Doğu Bahçeleri’ni 
ziyaret edebilirsiniz.  

Festivaller ve Havai Fişek Gösterileri
Yaz ayları, aralarında Kyoto’da düzenlenen Gion Matsuri ve Tok-
yo’da düzenlenen Sanja Matsuri ile Kanda Matsuri’nin de bulunduğu 
festivalleri yakalamak için idealdir. Ayrıca bu aylarda festivallerin yanı 
sıra, Japonya’nın birçok yerinde gerçekleştirilen havai fişek gösterileri 
gökyüzünü şenlendirir. Gezi planınızı yaparken, daha fazla eğlenceyi 
bir arada yaşamak için festival ve havai fişek gösterilerinin tarihlerine 
de bakmayı unutmayın!

Turizm Danışma Bürosu
(TIC- Tourism Information Center)

Japon Ulusal Turizm Ofisi
(JNTO- Japan National Tourist Organization)

http://www.jnto.go.jp/
Adres: Tokyo Kotsu Kaikan, 10th floor, 2-10-1
Yurakucho, Chiyoda-ku Tokyo
(JR hattı üzerinde bulunan Yurakucho İstasyonu ya da metro hattı üzerin-
de bulunan Ginza İstasyonu)
Tel: 03-3201-3331
Çalışma saatleri: 09.00 – 17.00
Yılın her günü açıktır. 

“Yokoso” “Hoş geldiniz” anlamına gelir. Devlet tarafından 
desteklenen ve turistlerin Japonya’yı ziyaret etmelerini teşvik 
amaçlı bir kampanya olan Japonya’yı Ziyaret Edin Kampanya-
sı’nın (Visit Japan Campaign) ana mesajıdır.
http://www.visitjapan.jp/

JAPONYA ULUSAL TURİZM OFİSİ (JNTO)
2-10-1, Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006
http://www.jnto.go.jp/

ACİL TELEFON NUMARALARI

Polis: 110
İtfaiye, tıbbi yardım: 119

Daha fazla bilgi için:
http://www.jnto.go.jp/affordable

sitesini ziyaret edin.

Tahmininizden daha hesaplı bütçeyle mükemmel bir tatil…

HESAPLI BÜTÇEYLE JAPONYA

Japonya‛da gerekli olabilecek bilgiler 
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FİYAT LİSTESİ (ortalama fiyatlar) JP ¥JP ¥ YTL EU € GB £ US $

YİYECEK VE İÇECEK

Maden suyu (500 ml.) 110    1,52 0,75 0,52 0,96

McDonald’s Hamburger 80~    1,10~ 0,55~ 0,38~ 0,70~

Kahve (küçük)* 180    2,49 1,23 0,85 1,56
* Kahve evlerine ilişkin bilgi arka sayfadadır.

RESTORANLAR

Döner bantlı suşi restoranında bir tabak suşi 105    1,45 0,72 0,50 0,91

Tachigui-soba (erişte büfesi) 260    3,60 1,76 1,22 2,24

Aile restoranında öğle yemeği* 710     9,83 4,83 3,35 6,15

Izakaya’da (Japon tarzı pub) akşam yemeği 2.000~   27,71~ 13,60~ 9,43~ 17,30~
* Aile restoranlarına ilişkin bilgi arka sayfadadır.

KONAKLAMA (yalnızca oda başına hizmet bedeli ve vergi dahildir)

Gençlik Yurdu (tek kişi)* 3.000   41,56 20,40 14,14 25,95

Ekonomik otel (tek kişilik)* 6.500   90,06 44,20 30,63 56,22

Japon Hanı (Ryokan) (tek kişi) 5.000   69,28 34,00 23,56 43,25
* Gençlik Yurdu ve İş oteline ilişkin bilgiler arka sayfadadır.)   

ULAŞIM VE TURLAR

Japonya Demiryolları Pasosu (7 günlük) 28.300 392,12 192,43 133,34 244,75

Metro Bileti (Tokyo metrosu için tek binişlik) 160     2,21 1,09 0,76 1,39

Bir günlük metro pasosu 710     9,83 4,83 3,35 6,15

Rehber eşliğinde tur (yarım gün Tokyo’da gezi turu) 4.000   55,42 27,20 18,85 34,60

Otobüs bileti (Tokyo’dan Kyoto’ya) 5.000   69,28 34,00 23,56 43,25

İç Hat Uçak Pasosu: (her biri için)
JAL “YOKOSO JAPAN Uçak Pasosu

ANA Star Alliance Japan Uçak Pasosu

10.500

11.550

145,48

160,03

71,39
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49,47

54,41

90,80

99,88

AKTİVİTE / EĞLENCE

Sumo (2. kat C bölümü) 3.600  49,88 24,48 16,97 31,14

Karaoke (kişi başı, 1 saat, 18.00~) 600    8,31 4,08 2,83 5,19

Kabuki tiyatro bileti (3. kat B sırası) 2.520  34,91 17,14 11,88 21,80

ALIŞVERİŞ

100-Yen Mağazaları 105      1,45 0,72 0,50 0,91

Tişört 500      6,92 3,40 2,36 4,33

Yukata 3.990    55,28 27,13 18,80 34,51

Dijital Fotoğraf Makinesi (6 megapiksel) 29.400 407,36 199,91 138,53 254,26

İngilizce gazete 120      1,66 0,82 0,57 1,04

herşey eğlenceye dahildir…

Fiyatlar kurda meydana gelen dalgalanmalara göre değişiklik gösterir.
1EU€=147,07 Yen, 1 GB£=212,24, 1 US$=115,63, 1 YTL=72,17 Yen (son güncelleme tarihi: 06/07/2006)

Bahşiş uygulaması bulunmamakta olup tüketici vergisi yalnızca %5’tir.
Fiyatlara vergi dahildir. 

Kaiten-Suşi (döner bantlı suşi restoranı)
Bu gözde suşi restoranları, Japon mutfağının hakiki lezzetlerinden 
birini tatmanın hesaplı bir yoludur. Şef, dönen bir bandın üzerine 
çeşitli suşi tabakları koyar ve bant döndükçe tabaklar her müşterinin 
önünden sırayla geçer. Müşteriler, önlerinden geçen tabaklardan 
istediklerini banttan alır ve boş tabakları kenara koyar. Yediklerinizin 
ne kadar tutacağını hesaplamak da çok kolaydır. Boş tabaklarınızı 
sayın yeter. Ancak fiyatların tabak rengi ve şekline göre değiştiğini 
unutmayın. Fiyatlar, genellikle 100 Yen ila 500 Yen arasındadır.

Tachigui-soba (erişte büfesi)
Hızlı ve hesaplı bir yemek için, kasadan alacağınız fişle ayakta yiyeceğiniz 
“soba” idealdir. Bu kasalardan satın alacağınız sıcak karabuğday eriştesi, 
cebinizi değil içinizi ısıtır.

Izakaya (Japon tarzı publar)
“Izakaya” pubları içkinizi yudumlarken bir 
şeyler yiyebileceğiniz rahat mekanlardır. 
Müşteriler genellikle yerde oturup 
alçak masalarda yerler. Porsiyonlar ise 
mönüdeki birçok lezzeti makul fiyatlarda 
deneyebileceğiniz büyüklüktedir. 

Japon Hanları
Bu hanlarda konuklar, “tatami” kaplı geleneksel bir 
odada “futon” üzerinde uyuyarak ve Japon tarzı 
banyolara girerek, Japonların gerçek yaşam tarzını 
tanıma fırsatı yakalar. Aileler tarafından işletilen ve 
“oda-kahvaltı” hizmeti veren “minshuku”lar ise Japon 
evlerinde pişen leziz yemekleri tatma fırsatını ayağınıza 
getirir. 
http://www.e-stay.jp/

http://www.jpinn.com/

Bir günlük metro pasosu
Tokyo’da bulunduğunuz süre içerisinde metro 
sisteminden geniş ölçüde yararlanmak isterseniz, Bir 
Günlük Açık Bilet’i tercih edebilirsiniz. Bu bilet ile 
Tokyo Metro hattı üzerinde bir gün boyunca sınırsız 
seyahat edebilirsiniz. Bu biletin dışında, hem Tokyo 
Metro hattı hem de Toei hattı üzerinde sınırsız 
kullanabileceğiniz bir pasoyu 1.000 Yen’e temin 
edebilirsiniz. 
http://www.tokyometro.jp/e/index.html

Japonya Demiryolları Pasosu (Japan Rail Pass)
1 ila 3 haftalık bir süre boyunca tüm Japonya’yı gezmeyi planlıyorsanız, Japonya 
Demiryolları Pasosu’nu tercih edebilirsiniz. Ünlü “Shinkansen” hızlı trenleri ve 
JR (Japonya Demiryolları) otobüs hatları da dahil olmak üzere tüm JR Grubu 
Demiryolları’nda geçerli olan bu pasoyla seyahat masraflarınızı büyük oranda 
azaltabilirsiniz. Ancak bu pasonun sadece turistlere yönelik olduğunu ve Japonya’ya 
gelmeden önce temin edilmesi gerektiğini unutmayın!
http://www.japanrailpass.net/

İç Hat Uçak Fiyatları
JAL’ın “Yokoso Japan” ya da ANA’nın “Star Alliance™ Japan” Uçak Pasosu ile Japonya 
içinde 40’tan fazla noktaya seyahat edebilirsiniz. Ortalama bir turistin gördüğünden daha 
fazlasını görmek ve bunu hesaplı bir yoldan yapmak isterseniz, bu paso sizin için idealdir. 
Paso, sadece turistler için olup Japonya’ya gelmeden önce alınmalıdır. 
http://www.jal.co.jp/yokosojapan/

http://www.staralliance.com/star_alliance/star/content/News20040219Star.html

Sumo
Görkemli bir profesyonel sumo güreşini canlı olarak izlemek 
hayatınız boyunca unutamayacağınız bir deneyim olacaktır. Biletleri 
genellikle güreşin yapıldığı gün makul bir fiyat karşılığında temin 
edebilirsiniz. Bu farklı deneyime şahit olmak için gezi planınızı 
yapmadan önce sumo turnuvalarının yapıldığı tarihlere bakmayı 
unutmayın.

Karaoke
Dünyada hayli popüler olan karaoke, orijinal 
parçadan sesin çıkarılıp şarkıyı, kişinin şarkı söz-
lerini kendi sesiyle şarkının enstrümantal yorumu 
üzerine söylemesidir. Bu eğlenceli aktivite artık 
karaoke kutuları denilen ve her birinde bir karao-
ke oynatıcı, ekran ve mikrofonun bulunduğu özel 
odalarda yapılmaktadır. 2 kişilik olanından kalabalık 
gruplar için daha büyük olanına kadar çeşitlilik 
gösteren bu odalarda, yiyecek ve içecek siparişi de 
verilebilmektedir.

100-Yen-Mağazaları
Kıyafetten kırtasiye malzemelerine, ev 
eşyalarından yiyeceğe kadar her şeyin 
satıldığı bu mağazaları her yerde görebi-
lirsiniz. Her şeyin sadece 100 Yen olduğu 
bu mağazalar, sevdiklerinize hediye almak 
için idealdir.

Yukata
Hafif ve rahat bir yaz kimonosu olan 
geleneksel yukata beraberinizde 
götürebileceğiniz ve evde giyebileceğiniz 
harika bir hediyedir. Yukata’yı 
geleneksel mağazaların yanı sıra, indirimli 
mağazalardan da temin edebilirsiniz. 
(Yalnızca yaz aylarında satılır.)


